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Aanmeldformulier voor examenbegeleiding Russisch voor leerlingen die havo- of vwo-
examen Russisch willen doen, maar op een school zitten die het vak Russisch niet aanbiedt. 

Graag invullen, ondertekenen en opsturen naar de docent Russisch. Per mail: vanwege de 
handtekeningen svp eerst scannen, daarna mailen naar nln@schravenlant.nl  Per post: 
adresseer de envelop aan mw D. Nielen, docent Russisch, Lyceum Schravenlant, Hugo de 
Grootstraat 4, 3119 HA Schiedam                       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Gegevens van de leerling 
 

Voornaam      ………………………………………………………………………………………………………………… 

Achternaam     ………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum    ………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboorteplaats    ………………………………………………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer   ………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats   ………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer thuis   ………………………………………………………………………………………………………………… 

Mobiel nummer    ………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail      ………………………………………………………………………………………………………………… 

Basisschool gevolgd     in Nederland / elders, nl. ……………………………..…………………….. 

Middelbare school gevolgd in  in Nederland / elders, nl. ……………………………..…………………….. 

Ik heb een Russische weekendschool bezocht ja / nee, periode: van ………………...……….. tot …………….…….………. 
Klas in huidig schooljaar 20……./ 20……. Ik zit nu in klas …………………… havo/vwo/gymnasium. 

Geef aan welk examen je wilt doen  voor het vak Russisch  havo-examen RU / vwo-examen RU  
 

Klas + schooljaar waarin ik de schoolexamens Russisch wil doen  Klas: ... havo/vwo/gymn in: 20...-20... 

Schrijf hier opmerkingen indien de schoolexamens spreken, luisteren, schrijven en literatuur niet in 
één schooljaar worden afgelegd.  

 

 

Klas + schooljaar waarin ik het centraal examen Russisch wil doen  Klas: ... havo/vwo/gymn. in: 20...-20... 

Profiel      ………………………………………………………………………………………………………………… 

Ik kies Russisch als     profielvak in plaats van ……………………………….. / extra vak 
 
 

Thuis spreek ik     NL/Russisch/zowel NL als Russisch/overig  
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Gegevens van de ouders 
Naam      ………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. werk     ………………………………………………………………………………………………………………… 

Mobiel      ………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail      ………………………………………………………………………………………………………………… 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Gegevens van de school 
 

Naam      ………………………………………………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer   ………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en plaatsnaam   ………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon      ………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail      ………………………………………………………………………………………………………………… 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Gegevens van de contactpersoon van de school  
Belangrijk! Dit is de persoon aan wie de docent Russisch de (school)examencijfers kan doorgeven. 
 

Naam      ………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie     ………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon werk     ………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail      ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Kruis de optie(s) aan die van toepassing is/zijn: 
 
 

 Bovengenoemde leerling heeft van de leiding van zijn/haar eigen school toestemming 
 gekregen om het examen Russisch af te leggen.  
 
 
 

 Bovengenoemde leerling legt de schoolexamens Russisch en het centraal examen 
 Russisch op het Praedinius Gymnasium in Groningen af. De docent Russisch van het 
 Praedinius Gymnasium voert de CE-resultaten Russisch in WOLF in. De eigen school van 
 de leerling draagt zorg voor de aanvraag van het havo/vwo centraal examen Russisch 
 bij DUO en voor het verwerken van alle examencijfers voor Russisch in de 
 schooladministratie.  

 
 
 Bovengenoemde leerling legt de schoolexamens Russisch en het centraal examen 
 Russisch op Lyceum Schravenlant in Schiedam af. De docent Russisch van Lyceum 
 Schravenlant voert de CE-resultaten Russisch in WOLF in. Lyceum Schravenlant draagt 
 zorg voor de aanvraag van het havo/vwo centraal examen Russisch bij DUO. De eigen 
 school van de  leerling draagt zorg voor het verwerken van alle examencijfers voor 
 Russisch in de  schooladministratie.  
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 Bovengenoemde leerling legt alleen de schoolexamens Russisch op het Praedinius 
 Gymnasium in Groningen af. De eigen school van de leerling draagt zorg voor de 
 aanvraag van het havo/vwo centraal examen Russisch bij DUO en het verwerken van 
 alle examencijfers voor Russisch in de schooladministratie. 
 
 

 Bovengenoemde leerling legt alleen de schoolexamens Russisch op Lyceum 
 Schravenlant in Schiedam af. De eigen school van de leerling draagt zorg voor de 
 aanvraag van het havo/vwo centraal examen Russisch bij DUO en het verwerken van 
 alle examencijfers voor Russisch in de schooladministratie. 
 
 

 Bovengenoemde leerling legt het centraal examen Russisch op zijn of haar eigen 
 middelbare school af. De onderwijsinspectie heeft hiervoor toestemming verleend. De 
 eigen school van de leerling draagt zorg voor de aanvraag van het havo/vwo centraal 
 examen Russisch bij DUO en het verwerken van alle examencijfers voor Russisch in 
 de schooladministratie. 
 
 

 De school van bovengenoemde leerling sluit een samenwerkingsovereenkomst af met 
 de school van de docent Russisch.  
 
 

  Opmerkingen ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 

 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
Plaats en datum:     Handtekening contactpersoon van school: Stempel school: 
 
 
 

 
 
…………………………………………………. ………………………………………….……………………………….  …………………………………………………. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Gegevens van de examensecretaris van de school  
 
 
 
 

Naam      ………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon werk     ………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail      ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Kosten voor alleen examenbegeleiding: 200 euro per persoon per schooljaar  
Voor dit bedrag krijgt de leerling examens en syllabi, 3 x 1 uur Skype voor vragen. De kosten van 
lessen Russisch vallen niet onder dit bedrag. Indien er voor lessen wordt gekozen, worden de 
kosten voor de lessen vastgesteld in overleg met de docent. 
 
 

□ Ik wil graag les krijgen van een docent Russisch en wil in contact gebracht worden met 

 een docent die mij kan voorbereiden op de havo-/vwo-examens Russisch. 
 
 
Wie betaalt de kosten voor de (examen)begeleiding Russisch? 

□ de eigen school van de leerling 

□ de ouders/verzorgers van de leerling 

□  anders, nl. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
De rekening voor de (te) ontvangen (examen)begeleiding Russisch wordt in januari verstuurd. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Plaats en datum:    Handtekening leerling: 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Plaats en datum:    Handtekening ouder: 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


